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Abstrakt

Diplomová práce „Wellness centrum'' je zpracována ve formě prováděcí dokumentace obsahující

všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. Navržený objekt je řešen jako třípodlažní budova.

Objekt slouží veřejnosti k rekreaci a sportu. V 1S je umístěno technické zázemí, zázemí pro 

zaměstnance, šatny a posilovna. V 1 NP se nachází kavárna  a wellness. Ve 2NP se nachází kanceláře 

pro administrativu budovy, masáže, solárium, šatny a fitness sál.

Budova je založena na základových patkách a nosné stěny na základových pasech.. Nosný 

systém je kombinovaný konstrukční systém sloupů a s stěn.

Klíčová slova

 Wellness centrum

Sauna

Posilovna

Plochá střecha

Kombinovaný konstrukční systémem

Bazén

Kavárna

Kontaktní zateplovací systém

 

Abstract

 Diploma Thesis  “Wellness centre“ is processed in the form of detailed project documentation 

which contains all requirements in accordance with applicable standards and regulations. The 

proposed design of the object is a three-storey building.

The building will serve as a place for relaxation and sport. Technical facilities, staff room, 

changing rooms and fitness centre are located  in the basement. The café and wellness is 

situated in 1PP. The offices for administration of the building, massage  rooms, tanning salon, 

changing rooms and fitness hall are located in the 2nd floor. The building is based on 

foundation  footings and load bearing walls are based on foundation strips. Support system of 

the building is a combined construction system of the walls and columns.

Keywords

Wellness centre

Sauna

Fitness centre

Flat roof

Combined construction system

Swimming pool

Coffee

contact thermal insulation system 
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1.Úvod

Diplomová práce se zabývá vypracováním kompletní projektové dokumentace wellness 

centra v  Brně.  Pozemek pro výstavbu se nachází v zóně pro rekreaci a sport dle platného 

územního plánu. Novostavba wellness centra je tedy v souladu s územním plánem. 

Navržený objekt je řešen jako třípodlažní budova. Objekt slouží veřejnosti k rekreaci a 

sportu. V 1S je umístěno technické zázemí, zázemí pro zaměstnance, šatny a posilovna. V 1 

NP se nachází kavárna  a wellness. Ve 2NP se nachází kanceláře pro administrativu budovy, 

masáže, solárium, šatny a fitness sál. Objekt je zastřešen plochou střechou zapadá tedy do 

okolní zástavby.

Diplomová práce je členěna do dvou částí  První část je Hlavní textová část obshující 

Průvodní, souhrnnou technickou a technickou zprávu. Druhá část obsahuje  Přílohy. Součástí 

příloh je předběžný návrh dispozice místností, situační výkresy, architektonicko stavební řešení,

stavebně konstrukční řešení, výpis skladeb, požárně bezpečnostní zprávu a tepelně technické 

posouzení.
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A Průvodní zpráva

A.1 Identifika ční údaje

A.1.1 Údaje o stavb ě

a) název stavby

Wellness centrum

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

adresa: ulice Voříškova Brno – Kohoutovice Brno 623 00

Katastrální území: Brno – Kohoutovice

Číslo parcely: 3408/17

Vlastnické právo Statutární město Brno

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 190/1

Brno

602 00

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p říjmení, obchodní firma, I Č, bylo-li p řiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I Č, bylo-li p řiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba), 

b) jméno a p říjmení hlavního projektanta v četně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt ů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýr ů a technik ů činných ve výstavb ě, s vyzna čeným oborem, 

pop řípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a p říjmení projektant ů jednotlivých částí projektové dokumentace v četně čísla,

12



pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných o sob vedené Českou komorou 

architekt ů nebo Českou komorou autorizovaných inženýr ů a technik ů činných ve 

výstavb ě, s vyzna čeným oborem, pop řípadě specializací jejich autorizace.

Projektantem stavby je Bc. Petr Krchňák studující Fakultu stavební na Vysokém učení 

technickém v Brně, který tento projekt vypracoval jako svou diplomovou práci 

Bydliště: Postranní 5a

Brno

616 00

A.2 Seznam vstupních podklad ů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat řeních, na jejichž  základ ě byla stavba 

povolena (ozna čení stavebního ú řadu / jméno  autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí  nebo opat ření),  

Na stavbu wellness centra bylo vydané územní rozhodnutí. Stavba bazénu je souladu s

územním plánem města Lanškroun. Stavba byla povolena na základě rozhodnutí stavebního 

úřadu statutárního města Brna.

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové  dokumentaci, na 

jejímž základ ě byla zpracována projektová dokumentace pro provád ění 

stavby, 

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla provedena jako dokumentace pro 

provedení stavby části A až E dle vyhlášky 62/2013. Vychází se ze schválené dokumentace 

pro vydání stavebního povolení. 

c) další podklady. 

- Mapy ČR 

- Evidenční mapy nemovitostí 

- Podklady a informace správců inženýrských sítí 

- Geodetické zaměření lokality - výškopis a polohopis

- Katastrální mapa katastrálního území Brno - město

- Územní plán města Brna

- Pochůzky po zájmovém území
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, 

Novostavba krytého bazénu je umístěna na parcele č. 3408/17 Terén je ve velmi 

mírném svahu směrem k západu. Parcela je tvaru pravoúhlého 

Pozemek přiléhá na své jížní straně ke komunikaci ve které jsou vedeny inženýrské sítě jako 

podzemní vedení NN, vodovod a plynovod. Z této komunikace bude možný přístup v době 

realizace stavby a bude také k dispozici elektrická energie a voda po dobu výstavby. 

b) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů1) (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území apod.), 

Žádné nejsou stanoveny. Pozemek není součástí památkové rezervace ani památkové 

zóny apod. 

c) údaje o odtokových pom ěrech, 

Z ploché střechy je voda odváděna jednak pomocí vnitřních vtoků. Dešťová voda 

odvedena do podzemní nádrže a z ní do štěrkové stavební jámy, kde je vsakována. U spodní 

stavby je odvodnění řešeno drenážním systémem. 

V místě stavby se nenacházejí žádné povrchové vodní toky a objekt není umístěn v 

záplavovém území. Geodetický průzkumem bylo zjištěno podloží, kterým je propustná zemina.

Hladina spodní vody se nachází v hloubce větší než 7 m pod základovou spárou. 

d) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat ření, pop řípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s uzemním plánem města Brna a 

splňuje veškeré jeho požadavky. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve řejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop řípadě s regula čním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v  případě stavebních úprav 

podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn ě plánovací 

dokumentací, 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s regulačním plánem města Brna a 

splňuje veškeré jeho požadavky. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území, 

Projektová dokumentace je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy, majitelů 

dotčených pozemků a technické infrastruktury. V projektové dokumentaci byly dodrženy 

obecné technické požadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavbu. 

g) údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů, 

Požadavky veškerých dotčených orgánů, které jsou obsažené v příslušných 

vyjádřeních v dokladové části dokumentace, budou respektovány a dodrženy. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Žádné nejsou stanoveny. 

i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic, 

Žádné nejsou stanoveny. 

j) seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Prováděním stavby bude dotčená přilehlá komunikace, ostatní parcely by neměli být 

výstavbou jakkoli dotčené 

Pozemky dotčené stavbou: 

Přilehlá komunikace pro napojení na příjezdovou komunikaci a parkoviště 

Sousední pozemky nedotčené stavbou: 

Kohoutovice; p. č. 846/133

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Kohoutovice; p. č. 846/148

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Kohoutovice; p. č. 846/153

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno
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Kohoutovice; p. č. 3408/12

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Kohoutovice; p. č. 3408/15

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Kohoutovice; p. č. 3408/23

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

A.4 Údaje o stavb ě 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby, 
Novostavba Wellness centra

b) účel užívání stavby, 
Objekt zapadá do občanské vybavenosti na sportovní a rekreační využití. 

c) trvalá nebo do časná stavba, 
Stavba je trvalého charakteru s plánovanou životností 50 let. 

d) údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů1) (kulturní památka apod.), 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů a není vedena jako kulturní 

památka 

e) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 

požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Při zpracování projektu byly dodrženy technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Obálkové konstrukce byly vyhodnoceny v programu Teplo a splňují požadavky normy 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Z těchto hodnot byl vyhodnocen energetický štítek 

obálky budovy v programu ztráty. Tepelná stabilita v letním a zimním období byla posuzována 

v programech Simulace a Stabilita. V programu Area  byly vyhodnoceny 2 kritické detaily. 

Akustické požadavky byly vyhodnoceny u kanceláří. Osvětlení kanceláře bylo hodnoceno v 

programu Wdls. Stavba je řešena jako bezbariérová podle vyhlášky 398/2009 Sb. Před 

vchodem je navržena rampa se sklonem 1:16(6,25%) dlouhá 6,3 m o šířce 1,5 m a 2 

parkovací stání pro imobilní o velikost 3,5 x 5,5 m. V interiéru stavby jsou dále navrženy 

sociální zařízení pro imobilní.
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 f) údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných 

právních p ředpis ů2), 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů. Správci 

inženýrských sítí byli informováni o podmínkách stavby a jejich požadavky byly zapracovány 

do projektové dokumentace. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Žádné nejsou stanoveny. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná plocha, 

počet funk čních jednotek a jejich velikosti, po čet uživatel ů / pracovník ů apod.), 

Objekt je navržen pro 250 návštěvníků denně a maximální kapacita je 100 lidí. 

Wellness centrum bude otevřeno po celý rok s výjimkou státem uznaných svátků a dvou 

plánovaných dnů na servisní kontrolu bazénové techniky a výměnu bazénové vody ) 

Zastavěná plocha: 998m2

Obestavěný prostore: 12869,4m3

Užitná plocha: 2467,27m2

Počet pracovníků: 10

Funkční jednotky: - Bazénová hala (bazén s protiproudem a relaxační 

bazén)

- Saunová zóna (parní lázeň, finská sauna)

- Fitness sál

- Posilovna

- Masáže a solárium

- Kanceláře

i) základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické 

náročnosti budov apod.), 

Objekt Wellness centra je náročný na ohřev vody. V objektu jsou navrženy 2 

stacionární plynové kotle na vytápění. Dále jsou navržena tepelná čerpadla, které využije 

energii odpadního tepla z odděleného systému teplé odpadní vody ze sprch, bazénových 

kanálů. Dále je v objektu navržena rekuperační jednotka pro vzduchotechniku s účinností 
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okolo 75%. 

Objekt byl v energetickém štítku obálky budovy zatříděn jako C – vyhovující. 

Objekt je nevýrobní a není vně žádný zdroj, který by znečišťoval okolí škodlivinami. V objektu 

budou skladovány chemikálie pro úpravu bazénové vody, které budou umístěny v 

samostatném skladu a bude podřízeno platným regulím a vyhláškám. Vznikající odpady budou

likvidovány. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

j) základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Předpokládané zahájení výstavby: duben 2016 

Předpokládané ukončení výstavby: duben 2018 

k) orienta ční náklady stavby

- wellness centrum

Obestavěný prostor: 12 869,4 m3 

Cena za m3: 10 000,- Kč/  m3

12 869,4 x 10 000 = 128 694 000,- Kč 

- Zpevněné plochy 

Plocha: 1 036,8 m2 

Cena za m2: 2 000,- Kč/ m2
 

1 036,8 x 2 000 = 2 073 600,- Kč 

- Vedení sítí 

800 000,- Kč 

- Terénní úpravy 
1 000 000,- Kč 

Orientační cena objektu: 
128 694 000 + 2 073 600 + 800 000 + 1 000 000 = 132 567 600,- Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 

 

SO 01 Objekt Wellness centra

SO 02 Zpevněná plocha  - přístupový chodník

SO 03 Zpevněná plocha terasa

SO 04 Rampa pro vozíčkáře

SO 05 Vodovodní přípojka

SO 06 Přípojka NN
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SO 07 Plynovodní přípojka

SO 08 Splašková kanalizace

SO 09 Dešťová kanalizace

SO 10 Parkoviště

SO 11 Oplocení

V Brně dnes 10.1.2016

Vypracoval Bc. Petr Krchňák ……………………………
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Pozemek mírně svažitý směrem k severozápadu. Na pozemku není žádná stavba a 

dosavadní využití tohoto pozemku je trvalý travnatý porost. Podle územního plánu města Brna 

se pozemek nachází v místech pro sport a rekreaci. Parcela se nenachází v žádné ochranné 

zóně. Geodetický průzkumem bylo zjištěno podloží, kterým je propustná zemina (hlinitý písek 

F4). Hladina spodní vody se do hloubky 7 metrů pod základovou spárou nenachází.  

Zakládání na tomto pozemku je klasifikováno jako jednoduché. Na pozemku se nenachází 

žádný strom. Nachází se zde pouze nízké křoviny a půdorysné ploše do 2 m2.

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 

hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.), 

Geodetický průzkumem bylo zjištěno podloží, kterým je propustná zemina (hlinitý písek 

F4). Hladina spodní vody se do hloubky 7 metrů pod základovou spárou nenachází. Hlouběji 

průzkum neproběhl. Zakládání na tomto pozemku je klasifikováno jako jednoduché. Radonové

měření neprokázalo přítomnost radonu, není teda potřeba žádného protiradonového opatření. 

Na pozemku není žádné historické naleziště, ale v případě nějakého nálezu budou 

kontaktovány příslušné ústavy. 

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma, 

Parcela se nenachází v žádné ochranné ani bezpečnostní zóně. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod., 

V místě stavby se nenacházejí žádné povrchové vodní toky a objekt není umístěn v 

záplavovém území. 

V místě ani okolí stavby se nevyskytuje a ani nikdy nevyskytovala žádná důlní činnost 

ani těžební práce. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové pom ěry v území, 

Objekt je nevýrobní a není vně žádný zdroj, který by znečišťoval okolí škodlivinami. V 

objektu budou skladovány chemikálie pro úpravu bazénové vody, které budou umístěny v 

samostatném skladu a bude podřízeno platným regulím a vyhláškám. Vznikající odpady budou

likvidovány. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. V objektu nebudou látky, které

by byli ohrožovali zdraví nebo životní prostředí. Při výstavbě bude zamezeno zvýšené 

prašnosti a hluku do okolí. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin, 

Jelikož se stavba bude provádět na zelené louce tak nebude potřeba demoličních 

prací. Na pozemku se nachází pouze malé křoviny. 

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 

určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé), 

Pozemek neplní funkci lesa a bude z něho provedeno sejmutí ornice, která se odveze 

na mezideponii. Část ornice bude použita na rekultivaci pozemku okolo objektu a zbytek bude 

prodán.

h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající 

dopravní a technickou infrastrukturu), 

Realizace napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno z přilehlé komunikace v 

ulici Voříškova. Před vchodem do objektu bude realizována zpevněná plocha ze zámkové 

dlažby. Při nedostatečné dimenzi parkoviště je možné parkovat na dalším veřejném parkovišti 

vzdáleném 150m od vstupu do objektu. Technická infrastruktura bude napojena pomocí nově 

zřízených přípojek napojených do inženýrských sítí umístěných pod přilehlou komunikací v 

ulici Voříškova.

i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související 

investice. 

Přípojka splaškové vody vede přes sousední pozemek. Termín, věcné náhrady a jiné 

podmínky či skutečnosti, související s vybudováním přípojky budou přesně definovány ve 

smlouvě o věcném břemenu.
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Novostavba wellness centra je volně stojící objekt o dvou nadzemním a jednom 

podzemním podlaží. Tato stavba je sloužící pro veřejnost. V objektu jsou 2 bazény. Větší je 

regenerační bazén s protiproudem o délce 8 m a relaxační, který je nerezový opatřený 

masážními tryskami. Wellness zóna dále disponuje parní lázní a finskou saunou a 

odpočinkovou zónou. Dále se v objektu nachází posilovna, fitness sál, solárium, masáže a 

kavárna. Objekt je navržen pro 250 návštěvníků denně a maximální kapacita je 100 lidí. Celý 

objekt je podsklepen a v suterénu se nachází zmíněná posilovna, prostory pro úpravu 

bazénové vody a dále prostory šaten pro zaměstnance se sociálními zařízeními, strojovna 

VZT, technická místnost, prádelna a ostatní zázemí. 

Objekt je rozdělen následovně. Při vstupu do objektu se nachází přístup do wellness. 

To je děleno na dvě části. Bazénovou a saunovou. V Bazénové časti se nachází regenerační 

bazén s protiproudem a whirlpool. U masážního bazénku se nachází místnost plavčíka. V 

saunové časti se nachází parní lázeň a finská sauna.

V suterénu se nachází šatny opět rozdělené na mužské a ženské ze kterých je přístup 

do čisté zóny, která vede přímo do prostoru posilovny. Zde se nachází pult s příručním 

skladem pro obsluhu s drobným občerstvením a nápoji. V posilovně se nachází dále místnost 

trenérů. Dále v suterénu je provozní část. Zde nalezneme technické zázemí jako strojovna 

VZT, technickou místnost, technologii bazénu, sklad chemikálií a prádelnu. Šatny a sociální 

zařízení zaměstnanců se nachází také v suterénu.

Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí mužské a ženské šatny včetně sociálního 

zařízení a sprch. A chodbou se lze dostat do fitness sálu pro lekce cvičení s instruktorem. Sál 

je opatřený nářaďovnou pro skladování cvičebních pomůcek, kanceláří instruktorů a vstupem 

na terasu. V další části druhého nadzemního podlaží se nachází masáže, solárium a prostory 

pro administrativu (kancelář ředitele, správce a kancelář účetní a přilehlým archívem).  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení, 

Veškeré požadavky pro územní regulaci a zachování urbanisticky závazných principů 

jsou splněny situováním a umístěním novostavby bazénu. Rovněž jsou splněny obecné 

technické požadavky na stavbu při osazování objektu. 
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Zastavěná plocha celého objektu je 998 m2 a obestavěný prostor 12 974m3. Zpevněné plochy 

jsou o ploše 363,7 m2. Nejvyšší bod střechy nad podlahou 2NP je 13,03 m vysoko. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení. 

Novostavba wellness centra je volně stojící objekt o dvou nadzemních a jednom podzemním 

podlaží. Tato stavba je sloužící pro veřejnost. V objektu jsou 2 bazény. Větší je regenerační 

bazén s protiproudem o délce 8 m a relaxační, který je nerezový opatřený masážními 

tryskami. Wellness zóna dále disponuje parní lázní a finskou saunou a odpočinkovou zónou. 

Dále se v objektu nachází posilovna, fitness sál, solárium, masáže a kavárna. Objekt je 

navržen pro 250 návštěvníků denně a maximální kapacita je 100 lidí. Objekt je s plochou 

jednoplášťovou střechou. Zapadá tak do okolní zástavby.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Tato stavba se řadí mezi stavby pro občanské vybavenosti pro sport a relaxaci. Jedná 

se o stavbu sloužící pro veřejnost, která má funkci veřejného bazénu se saunami, péčí o 

zdraví a občerstvením. V tomto objektu nebudou instalována žádná výrobně technologická 

zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je řešena jako bezbariérová podle vyhlášky 398/2009 Sb. Před vchodem je 

navržena rampa se sklonem 1:16(6,25%) dlouhá 6,3 m o šířce 1,5m  Převýšení v interiéru 

není vyšší než 20mm.V objektu jsou dále navrženy sociální zařízení pro imobilní, které mají 

dostatečnou velikost. 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 

V objektu budou skladovány chemikálie pro úpravu bazénové vody především chlor, 

které budou umístěny v samostatném skladu a bude podřízeno platným regulím a vyhláškám. 

Tyto a další skladovací prostory budou nuceně odvětrány. 

Na podlahy v mokrých a ve vlhkých prostorech je navržen protiskluzný povrch. 

Bezpečnost plavců zajišťuje plavčík. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
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a) stavební řešení, 

Novostavba wellness centra je volně stojící objekt o dvou nadzemním a jednom 

podzemním podlaží. Tato stavba je sloužící pro veřejnost. V objektu jsou 2 bazény. Větší je 

regenerační bazén s protiproudem o délce 8 m a relaxační, který je nerezový opatřený 

masážními tryskami. Wellness zóna dále disponuje parní lázní a finskou saunou a 

odpočinkovou zónou. Dále se v objektu nachází posilovna, fitness sál, solárium, masáže a 

kavárna. Objekt je navržen pro 250 návštěvníků denně a maximální kapacita je 100 lidí. Celý 

objekt je podsklepen a v suterénu se nachází zmíněná posilovna, prostory pro úpravu 

bazénové vody a dále prostory šaten pro zaměstnance se sociálními zařízeními, strojovna 

VZT, technická místnost, prádelna a ostatní zázemí. 

Objekt je rozdělen následovně. Při vstupu do objektu se nachází přístup do wellness. To je 

děleno na dvě části. Bazénovou a saunovou. V Bazénové části se nachází regenerační bazén 

s protiproudem a whirlpool. U masážního bazénku se nachází místnost plavčíka. V saunové 

časti se nachází parní lázeň a finská sauna.

V suterénu se nachází šatny opět rozdělené na mužské a ženské ze kterých je přístup 

do čisté zóny, která vede přímo do prostoru posilovny. Zde se nachází pult s příručním 

skladem pro obsluhu s drobným občerstvením a nápoji. V posilovně se nachází dále místnost 

trenérů. Dále v suterénu je provozní část. Zde nalezneme technické zázemí jako strojovna 

VZT, technickou místnost, technologii bazénu, sklad chemikálií a prádelnu. Šatny a sociální 

zařízení zaměstnanců se nachází také v suterénu.

Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí mužské a ženské šatny včetně sociálního 

zařízení a sprch. A chodbou se lze dostat do fitness sálu pro lekce cvičení s instruktorem. Sál 

je opatřený nářaďovnou pro skladování cvičebních pomůcek, kanceláří instruktorů a vstupem 

na terasu. V další části druhého nadzemního podlaží se nachází masáže, solárium a prostory 

pro administrativu (kancelář ředitele, správce a kancelář účetní a přilehlým archívem).  

b) konstruk ční a materiálové řešení, 

Obvodové i vnitřní nosné zdivo je navrženo tvárnic Porotherm 24 P+D tloušťky 240 

mm. Suteréní obvodové zdivo je z betonových tvárnic ztraceného bednění tloušťky 250 mm.  

Obvodové konstrukce v 1NP jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS s 

tepelnou izolací z EPS  tl. 180 mm a 300 mm v bazénové části. Obvodové konstrukce v 1S 

jsou zatepleny kontaktně tepelnou izolací z XPS tl. 100 mm.

Stropy jsou navrženy železobetonové monolitické o tloušťce desky 250 mm, desky v 

bazénech jsou tlusté 400 mm. Stropní konstrukce jsou podepřeny bodově nosnými sloupy a 
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také stěnami popř. průvlaky z železobetonu. 

Střecha objektu je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Jako tepelná izolace je 

zvolena EPS S150 Stabil s vysokou pevností v tlaku ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 300 

mm. Hydroizolace je zvolena folie z měkčeného PVC. Střecha je stabilizovaná přitížením 

kačírkem frakce 18-32. 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy z tvárnic Porotherm 14 P+D zděné na 

cementovou maltu M10.

Vnitřní schodiště jsou navržena železobetonová z betonu C25/30, oceli B500B. 

Schodiště z 1NP do 1S je navrženo 2x zalomenou železobetonovou deskou podepřenou 

podestovým nosníkem z železobetonu.

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Novostavba je navržena v kombinaci stěnového a sloupového systému z železobetonu,

které podporují železobetonovou stropní desku. 

Navrhované konstrukce splňují požadavky stanovené vyhláškou 268/2009Sb., o technických 

požadavcích na stavbu a jsou navrženy tak, aby odolali veškerým vlivům a zatížením a aby 

byly nosné po celou dobu životnosti. 

Objekt je založen na základových patkách výšky 1000 mm a 700 mm nosné a 

obvodové stěny jsou založeny na základových pásech  hloubky 500 mm z prostého betonu C 

25/30

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

a) technické řešení, 

Novostavba wellness centra používá kvůli svému provozu speciální technologie především 

pak technologie bazénové vody, která je prováděna v suterénu pod bazénovou halou. 

Technologie vody obsahuje pískové filtry, čerpadla, dávkovací zařízení chloru, systém kontroly

a kvality vody a dalšími. 

Pro ušetření energie jsou navrženy tepelné čerpadla, které využívají energii z vyměněné vody.

Pro bazén je navržena akumulační nádrž. Do nádrže je napouštěna pitná voda z vodovodního 

řádu. Voda je z nádrže čerpána do pískových filtrů, chemicky upravována a přes tepelné 

výměníky čerpána do bazénů. Z bazénů se vrací přepadovými kanálky zpět do akumulační 

nádrže a následuje opět proces filtrace. Nežádoucí plyny jsou z nádrže odváděny ventilačním 

potrubím a ventilátorem ven. 
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b) výčet technických a technologických za řízení. 

Větrání celého objektu bazénu je zajištěno vzduchotechnikou, které obsahují rekuperační 

jednotky s účinností okolo 75%. Kvůli technologii úpravy vody jsou ve strojovně (technologický 

ochoz) v suterénu navrženy: 

• cirkulační čerpadla 

• akumulační jímka 

• lapače hrubých nečistot 

• korekce pH vody 

• výměnný systém vody v bazénu 

• koagulační filtrace 

• odstraňování pravých roztoků 

• hygienické zabezpečení vody 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

a) rozd ělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů, 

Objekt se dělí na 8 požárních úseků
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Požární úsek  P1.01

Účel místnosti

014 STROJOVNA VZT 110,98

CELKEM 110,98

Číslo 

místnosti

plocha S
i
 

[m2]

Požární úsek  P1.02

Účel místnosti

012 TECHNICKÁ MÍSTNOST 22,12

CELKEM 22,12

Číslo 

místnosti

plocha S
i
 

[m2]

Účel místnosti

013 CHODBA 26,90

027 SCHODIŠTĚ 36,25

133 SCHODIŠTĚ 36,25

228 SCHODIŠTĚ 36,25

227 CHODBA 32,60

CELKEM 135,65

Požární úsek  P1.03/N2 – CHRÁNĚNÁ 

ÚNIKOVÁ CESTA

Číslo 

místnosti

plocha S
i
 

[m2]
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Požární úsek  P1.04/N2

Účel místnosti

015 TECHNOLOGIE – BAZÉN 132,18

016 SKLAD CHEMIE 9,35

017 TECHNOLOGIE – BAZÉN 30,45

018 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,85

019 CHODBA 16,95

020 ŠATNA – MUŽI 32,35

021 SPRCHY – MUŽI 12,71

022 WC – MUŽI 13,65

023 CHODBA 26,41

024 WC – ŽENY 14,40

025 SPRCHY-ŽENY 14,38

026 ŠATNA – ŽENY 24,77

028 ČISTÉ PRÁDLO 4,95

029 ŠPINAVÉ PRÁDLO 4,80

112 SAUNA 26,50

113 CHODBA 16,79

114 SPRCHY 7,00

115 PARNÍ SAUNA 17,25

116 ODPOČINKOVÁ M. 55,39

117 CHODBA 26,74

118 PLAVČÍK 16,66

119 ČISTÉ PRÁDLO 4,95

120 ŠPINAVÉ PRÁDLO 4,80

121 WELLNESS 132,18

122 ŠATNA – MUŽI 10,50
123 SPRCHY – MUŽI 9,72

124 WC – MUŽI 12,40

125 WC – INVALIDÉ M. 4,68

126 CHODBA 38,33

127 UKLIDOVÁ MÍSTNOST 3,61

128 WC – INVALIDÉ Ž. 4,97

129 WC – ŽENY 12,95

130 SPRCHY – ŽENY 10,15

131 ŠATNY – ŽENY 10,95

132 CHODBA 48,90

204 MASÁŽE 26,50

205 ČEKÁRNA 10,73

206 SOLARIUM 16,24

207 KANCELÁŘ 26,51

208 KANCELÁŘ 25,14

209 KUCHYŇKA 8,38

Číslo 

místnosti

plocha S
i
 

[m2]
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210 CHODBA 42,65

211 ČISTÉ PRÁDLO 4,95

212 ŠPINAVÉ PRÁDLO 4,80

213 WC – MUŽI 2,48

214 WC – ŽENY 2,59

215 ARCHÍV 8,61

216 KANCELÁŘ 18,36

217 UKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,85

218 CHODBA 16,95

219 ŠATNA – MUŽI 32,35

221 SPRCHY – MUŽI 12,56

222 WC – MUŽI 13,65

223 CHODBA 24,15

224 WC – ŽENY 15,40

225 SPRCHY-ŽENY 14,24

226 ŠATNA – ŽENY 24,85

CELKEM 1168,56

Požární úsek  P1.05/N2

Účel místnosti

001 POSILOVNA 194,31

002 SKLAD 6,04

003 INSTRUKTOŘI 20,25

004 ŠATNA – MUŽI 21,62

005 WC – MUŽI 7,99

006 SPRCHY – M. 4,44

007 SPRCHY – Ž. 4,44

008 WC – ŽENY 7,99

009 ŠATNA – ŽENY 11,89

010 PRÁDELNA 30,62

012 CHODBA 14,75

101 KAVÁRNA 174,78

102 WC – MUŽI 19,22

103 WC – ŽENY 20,70

104 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,77

105 WC – INVALIDÉ 4,05

106 DENNÍ MÍSTNOST 18,93

107 CHODBA 9,68

108 BUFET 16,63

109 ODPADKY 6,20

Číslo 

místnosti

plocha S
i
 

[m2]



b) výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti

Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny dle ČSN 730802
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110 PŘÍPRAVNA 18,11

111 SKLAD 12,56

134 VESTIBUL 44,05

201 FITNESS 151,95

202 INSTRUKTOŘI 22,41

203 NÁŘAĎOVNA 51,57

220 TERASA 80,24

CELKEM 978,18

Požární úsek  P1.06/N2 – Instalační šachta

Požární úsek  P1.07/N2 – Instalační šachta

Požární úsek  P1.08/N2 – Instalační šachta

Požární úsek  P1.01  - Strojovna VZT

- pořární úsek technické místnosti VZT se zařazuje do II. stupně PB

Požární úsek  P1.02 – Technická místnost

- pořární úsek technické místnosti s plynovým kotlem do výkonu 25kW se zařazuje do II. stupně PB

Požární úsek  P1.03/N2 - Chránění úniková cesta typ A

- nejnižší stupeň PB přilehlých požárních úseků II. stupeň PB
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Požární úsek  P1.04/N2

Součinitel ''a'' a = 0,87 [-] součet požárně otevřených ploch = 110,98

požární zatížení p = 21,03 = 0,052 [-]

celková plocha úseku S = 1168,56 = 0,54 [-]

výška oken

Hodnota ''n'' (ČSN 73 0802 tab. D1) n = 0,023 [-]

Hodnota ''k'' (ČSN 73 0802 tab. E1) k = 0,074 [-]

= 1,54 [m]

součinitel ''c'' c = 1 [-]

světlá výška místnosti = 2,85 [m]

součinitel ''b''

=

= 1,14 [-]

největší dovolené rozměry požárních úseků:

(ČSN 73 0802:2009 tab. 9) Vyhovuje

Vyhovuje

stupeň požární bezpečnosti:

(ČSN 73 0802:2009 tab. 8) STUPEŇ II.

So [m2]

[kg·m-2] So / S

[m2] ho / hs

výpočtové požární zatížení p
v

20,90 [kg·m  -2]

L
max 

= 75,25 m > 26,90 m

Š
max 

= 46,80 m > 23,60 m

h0 =

∑
i=1

j

Soi ⋅ hoi

∑
i=1

j

Soi

b =
S ⋅ k

S
o
⋅ h

o

1 /2

pv = p ⋅ a ⋅ b ⋅ c



c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně 

požadavk ů na zvýšení požárních odolností stavebních konstruk cí.
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Požární úsek  P1.05/N2

Součinitel ''a'' a = 0,93 [-] součet požárně otevřených ploch = 97,74

požární zatížení p = 24,45 = 0,1 [-]

celková plocha úseku S = 978,18 = 0,81 [-]

výška oken

Hodnota ''n'' (ČSN 73 0802 tab. D1) n = 0,09 [-]

Hodnota ''k'' (ČSN 73 0802 tab. E1) k = 0,202 [-]

= 2,30 [m]

součinitel ''c'' c = 1 [-]

světlá výška místnosti = 2,85 [m]

součinitel ''b''

=

= 1,31 [-]

největší dovolené rozměry požárních úseků:

(ČSN 73 0802:2009 tab. 9) Vyhovuje

Vyhovuje

stupeň požární bezpečnosti:

(ČSN 73 0802:2009 tab. 8) STUPEŇ II.

So [m2]

[kg·m-2] So / S

[m2] ho / hs

výpočtové požární zatížení p
v

29,79 [kg·m  -2]

L
max 

= 67,75 m > 26,75 m

Š
max 

= 38,80 m > 16,1m

h0 =

∑
i=1

j

S
oi
⋅ h

oi

∑
i=1

j

Soi

b =
S ⋅ k

S
o
⋅ h

o

1 /2

p
v

= p ⋅ a ⋅ b ⋅ c

Požární úsek  P1.03/N2 - Chránění úniková cesta typ A

- nejnižší stupeň PB přilehlých požárních úseků II. stupeň PB

Požární úsek  P1.06/N2 – Instalační šachta

- šachty pro rozvody nehořlavých látek se zařazují do II. stupně PB

Požární úsek  P1.07/N2 – Instalační šachta

- šachty pro rozvody nehořlavých látek se zařazují do II. stupně PB

Požární úsek  P1.08/N2 – Instalační šachta

- šachty pro rozvody nehořlavých látek se zařazují do II. stupně PB



Veškeré konstrukce v CHÚC A jsou z DP1. Požární pasy vzhledem k požární výšce 

objektu h<12m nejsou požadovány. Vzduchotechnika a procházející přes další požární úseky 

musí být opatřena požárními klapkami. 
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1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ

konstrukce požadovaná skutečna posouzení

POŽÁRNÍ STĚNY 

II. SPB EI 45 DP1 zdivo z cihelných bloků PTH 240 P+D, tl. 140 mm EI 180 DP1 vyhovuje

POŽÁRNÍ STROPY

II.SPB REI 45 DP1 ŽB monolitická stropní deska tl. 250 mm, krytí min 30 mm REI 180 DP1 vyhovuje

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

EI 30 DP1-C Požární dveře Sapeli Elegant Komfort 10, EI 30 DP1 – C vyhovuje

EW 30 DP1-C Požární dveře Sapeli Elegant Komfort 10, EW 30 DP1 – C

OBVODOVÉ STĚNY

II. SPB EW 45 DP1 Betonové tvárnice ztraceného bednění REW 120 DP1 vyhovuje

VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU

II. SPB R 45 DP1 ŽB sloup 400x400 mm R180 DP1 vyhovuje

ŽB monolitická stěna  tl. 250 mm, R 180 DP1 vyhovuje

schodiště – ŽB deska tl.150 mm min. 20 mm krytí R 180 DP1 vyhovuje

zdivo z cihelných bloků PTH 240 P+D tl. 240 REI 180 DP1 vyhovuje

INSTALAČNÍ ŠACHTY DO VÝŠKY 45 m

II. SPB EI 30 DP1 zdivo z cihelných bloků PTH 240 P+D, tl. 140 mm EI 180 DP1 vyhovuje
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1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

konstrukce požadovaná skutečna posouzení

POŽÁRNÍ STĚNY 

II. SPB EI 30 DP1 zdivo z cihelných bloků PTH 240 P+D, tl. 140 mm EI 180 DP1 vyhovuje

Skleněná příčka jasen economy  EI 60 vyhovuje

POŽÁRNÍ STROPY

II.SPB REI 30 DP1 ŽB monolitická stropní deska tl. 250 mm, krytí min 30 mm REI 180 DP1 vyhovuje

NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECH

II. SPB RE 30 ŽB monolitická stropní deska tl. 250 mm, krytí min 30 mm REI 180 DP1 vyhovuje

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

EI 30 DP3-C Jasen Economy prosklené dveře EI 60 DP1 – C vyhovuje

EI 30 DP3-C Požární dveře Sapeli Elegant Komfort 10, EI 30 DP1 – C vyhovuje

OBVODOVÉ STĚNY

II. SPB EW 30 DP1 zdivo z cihelných bloků PTH 240 P+D tl. 240 REI 180 DP1 vyhovuje

II. SPB R 30 DP1 ŽB sloup 400x400 mm R180 DP1 vyhovuje

(ČSN 73 0802:2009 tab. 12)

VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU

II. SPB R 30 DP1 ŽB sloup 400x400 mm R180 DP1 vyhovuje

ŽB monolitická stěna  tl. 250 mm, R 180 DP1 vyhovuje

schodiště – ŽB deska tl. 150 mm min. 20 mm krytí R 180 DP1 vyhovuje

zdivo z cihelných bloků PTH 240 P+D tl. 240 REI 180 DP1 vyhovuje

ŽB monolitická stěna  tl. 250 mm, RE 180 DP1 vyhovuje

INSTALAČNÍ ŠACHTY DO VÝŠKY 45 m

II. SPB EI 30 DP1 zdivo z cihelných bloků PTH 240 P+D, tl. 140 mm EI 180 DP1 vyhovuje

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

konstrukce požadovaná skutečna posouzení

POŽÁRNÍ STĚNY 

II. SPB EI 15 DP1 zdivo z cihelných bloků PTH 240 P+D, tl. 140 mm EI 180 DP1 vyhovuje

POŽÁRNÍ STROPY

II.SPB REI 15 DP1 ŽB monolitická stropní deska tl. 250 mm, krytí min 30 mm REI 180 DP1 vyhovuje

NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECH

II. SPB RE 15 ŽB monolitická stropní deska tl. 250 mm, krytí min 30 mm REI 180 DP1 vyhovuje

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

EI 15 DP3-C Požární dveře Sapeli Elegant Komfort 10, EI 30 DP1 – C vyhovuje

OBVODOVÉ STĚNY

II. SPB EW 15 DP1 zdivo z cihelných bloků PTH 240 P+D tl. 240 REI 180 DP1 vyhovuje

II. SPB R 15 DP1 ŽB sloup 400x400 mm R180 DP1 vyhovuje

VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU

II. SPB R 15 DP1 ŽB sloup 400x400 mm R180 DP1 vyhovuje

ŽB monolitická stěna  tl. 250 mm, R 180 DP1 vyhovuje

schodiště – ŽB deska tl. 150 mm min. 20 mm krytí R 180 DP1 vyhovuje

zdivo z cihelných bloků PTH 240 P+D tl. 240 REI 180 DP1 vyhovuje

ŽB monolitická stěna  tl. 250 mm, RE 180 DP1 vyhovuje

INSTALAČNÍ ŠACHTY DO VÝŠKY 45 m

II. SPB EI 15 DP1 zdivo z cihelných bloků PTH 240 P+D, tl. 140 mm EI 180 DP1 vyhovuje



d) zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest

- Nechráněná úniková cesta
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Požární úsek a [-] posouzení

P1.01 0,9 30 14,8 vyhovuje

P1.02 1,08 21 0

P1.03 - - - -

P1.04/N2 0,87

31,5 20,3 vyhovuje

46,5 31,2 vyhovuje

31,5 13,7 vyhovuje

P1.05/N2 0,93

43,5 36,5 vyhovuje

43,5 21,8 vyhovuje

28,5 15,1 vyhovuje

P1.06/N2 - - - -

P1.07/N2 - - - -

P1.08/N1 - - - -

Mezní delka 
nechráněné Ú.C. [m]

Vzdálenost nejvzdálenějšího 
bodu P.Ú. [m]

Požární úsek
E – počet evakuovaných osob

1S >> CHCÚ 1NP >> CHCÚ 1NP >> exter. 2NP >> CHCÚ

P1.01 0,90 2 - - - 70 1

P1.02 1,10 2 - - - 40 1

P1.04/N2 0,87 24 23 39 53 73 1

P1.05/N2 0,93 22 15 48 29 65 1

P1.06/N2 - - - - - - -

P1.07/N2 - - - - - - -

P1.08/N1 - - - - - - -

 a
n 
[-]

K – počet osob 

v jednom PÚ

s – podmínky 

evakuace



- Chráněná úniková cesta

Je tvořena ŽB schodištěm o šířce ramene 1500 mm  a vstupním vestibulem, přes který 

vede cesta ven. Minimální šířka CHÚC je 0,825 m. Maximální délka CHÚC je 120 m. Obě tyto 

podmínky jsou splněny. 
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Požární úsek
u – min. počet únikových pruhů únikových pruhů

1S 1NP 2NP 1S 1NP 2NP

P1.01 0,03 - - 1,5 - -

P1.02 0,05 - - 1,5 - -

P1.04/N2 0,33 0,53 0,73 1,5 1,5 1,5

P1.05/N2 0,34 0,74 0,45 1,5 1,5 1,5

P1.06/N2 - - - - - -

P1.07/N2 - - - - - -

P1.08/N1 - - - - - -

Požární úsek E – počet evakuovaných osob K – počet osob v jednom PÚ

P1.03/N2 0,86

1S 
100 1

50

1NP 
160 1

170

2NP
120 1

82

 a
n 
[-]

s – podmínky 

evakuace



Dveře musí být osazeny tak, aby byly otevíravé po směru úniku. CHÚC bude větrána 

nuceně a to za pomocí VZT. Přívod vzduchu min. 10-ti násobek objemu prostoru CHÚC za 1 

hodinu a odvod vzduchotechniky.

Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl 

zabránit zachycení oděvu (např. tvary klik). Dveře na únikové cestě musí umožňovat snadný a

rychlý průchod dle odst.9.13. ČSN 730802. Pokud budou dveře opatřeny speciálními 

bezpečnostními zámky z provozních či jiných důvodů (např. čipy), musejí být v případe 

evakuace samočinně odblokovány. Automatické vchodové dveře ovládány motoricky 

pohybovým čidlem musí umožnit také ruční otevření. Dvoukřídlé dveře, pokud by při běžném 

provozu bylo jedno nebo obě křídla zajištěny, musí mít na straně dveří ve směru úniku 

bezpečnostní kování (např. pákový uzávěr), umístěný nejvýše 1200mm nad podlahou.

Dle odst.9.15. musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové 

osvětlení se navrhuje dle ČSN EN 1838. Osvětlení musí být funkční i v době požáru. U objektu

s CHÚC typu A po dobu 15 minut. 

Označení únikových cest se v objektu musí provést zřetelně dle ČSN ISO 3864.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpečného prostoru
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Požární úsek u – min. počet únikových pruhů únikových pruhů

P1.03/N2

0,50 2,50

1,06 4,00

0,68 2,50

Požární úsek
J STRANA

l d

P1.01 - - - - - -

P1.02 - - - - - -

P1.03/N2 - - - - - -
P1.04/N2 20,90 5,50 12,30 9,00 67,65 0
P1.05/N2 29,79 6,65 24,60 61,20 163,59 3,9
P1.06/N2 - - - - - -

P1.07/N2 - - - - - -
P1.08/N1 - - - - - -

Výpočtové požární 

zatížení '' p
v
'' h

u
S

po
S

p



Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na okolní soukromý pozemek ani objekt, 

zasahuje pouze do volného prostranství u objektu. Posuzovaný objekt není zasažen jiným 

požárně nebezpečným prostorem. 

Výpočet odstupových vzdáleností pomocí přílohy F ČSN 73 0802 
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Požární úsek
V STRANA

l d

P1.01 - - - - - -

P1.02 - - - - - -
P1.03/N2 - - - - - -

P1.04/N2 20,90 1,75 9,45 6,56 16,54 1,75
P1.05/N2 29,79 2,60 12,45 17,35 32,27 3,44
P1.06/N2 - - - - - -

P1.07/N2 - - - - - -
P1.08/N1 - - - - - -

Výpočtové požární 

zatížení '' p
v
'' h

u
S

po
S

p

Požární úsek
S STRANA

l d

P1.01 - - - - - -

P1.02 - - - - - -
P1.03/N2 - - - - - -

P1.04/N2 20,90 5,10 10,90 11,75 55,59 1,6
P1.05/N2 29,79 5,35 14,25 11,19 76,24 0
P1.06/N2 - - - - - -

P1.07/N2 - - - - - -
P1.08/N1 - - - - - -

Výpočtové požární 

zatížení '' p
v
'' h

u
S

po
S

p

Požární úsek
Z STRANA

l d

P1.01 - - - - - -

P1.02 - - - - - -
P1.03/N2 - - - - - -

P1.04/N2 20,90 6,75 23,75 32,00 160,31 0
P1.05/N2 29,79 - - - - -

P1.06/N2 - - - - - -

P1.07/N2 - - - - - -
P1.08/N1 - - - - - -

Výpočtové požární 

zatížení '' p
v
'' h

u
S

po
S

p



f) zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva a v četně 

rozmíst ění odb ěrných míst

Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně

Q=9,5 ls-1. 

Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q=18 ls-1. 

Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. Obsah nádrže požární vody musí být 35m3. 

Pozn.: pokud není možné zásobování požární vodou z vnějších požárních hydrantů, musí být 

navržena jiná varianta dle ČSN 730873 a ČSN 73 2411:04/2004-Zdroje požární vody 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, 

zásahové cesty)

Dle odst.12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti

50m od vchodu do objektu. Minimální šířka dle ČSN 73 0833 je  3m. Tato podmínka je 

splněna. Vnější a vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy nejsou Dle ČSN 730802 řešeny z 

hlediska menší výšky budovy. 

i) Posuzování požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními

Všechny požární úseky jsou opatřeny aktivním požárně bezpečnostním zařízení a to 

elektronickou požární signalizací (EPS), které splňuje podmínky Dle ČSN 73 0802 odst. 6.6.3. 
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≤  9000 není vnitřní hydrant potřeba

Požární úsek S x p výsledek

P1.01 110,98 16,84 1868,90 vnitřní hydrant není potřeba

P1.02 22,12 12,02 265,88 vnitřní hydrant není potřeba

P1.03/N2 135,65 - - -

P1.04/N2 1168,56 20,9 24422,90 vnitřní hydrant je potřeba

P1.05/N2 978,18 29,79 29139,98 vnitřní hydrant je potřeba

P1.06/N2 - - - -

P1.07/N2 - - - -

P1.08/N1 - - - -

plocha S
i
 [m2]

požární zatížení 
p 

  
[kg . m-2]



j) rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček

Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení 
vlády NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami.

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi

a) kritéria tepeln ě technického hodnocení

Tyto kritéria jsou řešeny v protokolu stavební fyziky. Veškeré obálkové konstrukce jsou 

dostatečně zatepleny, aby vyhověli požadavkům na součinitel prostupu tepla dle ČSN 730540-

2. Budova je v energetickém štítku obálky budovy zatříděna do kategorie C - Vyhovující 

b) energetická náro čnost stavby

Tyto kritéria jsou řešeny v protokolu stavební fyziky. Veškeré obálkové konstrukce jsou 

dostatečně zatepleny, aby vyhověli požadavkům na součinitel prostupu tepla dle ČSN 730540-

2. Budova je v energetickém štítku obálky budovy zatříděna do kategorie C - Vyhovující 

c)posouzení využití alternativních zdroj ů energií

Pro ušetření energie jsou navrženy tepelné čerpadla, které využívají energii z 

vyměněné vody. Pro bazén je navržena akumulační nádrž. Do nádrže je napouštěna pitná 

voda z vodovodního řádu. Voda je z nádrže čerpána do pískových filtrů, chemicky upravována

a přes tepelné výměníky čerpána do bazénů. Z bazénů se vrací přepadovými kanálky zpět do 

akumulační nádrže a následuje opět proces filtrace. Nežádoucí plyny jsou z nádrže odváděny 

ventilačním potrubím a ventilátorem ven.

Ve VZT jednotce je navržena rekuperační jednotka s účinností okolo 75%. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a 

komunální prost ředí

Novostavba splňuje veškeré požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. Je navržena povlaková izolace, které brání šíření vlhkosti do objektu. 

Při výstavbě se dodržováním pravidel a vyhlášek bude minimalizovat vliv na životní prostředí. 

Dešťová voda bude vsakována do vsakovací jámy, splašková voda bude odváděna do 
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splaškové kanalizace. 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží, 

Radonové měření neprokázalo přítomnost radonu, není tedy potřeba žádného 

protiradonového opatření. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Není řešeno v projektu. 

c) ochrana před technickou seismicitou, 

Není potřeba žádného opatření, protože se v okolí nenacházejí žádné zdroje seismicity 

d) ochrana před hlukem, 

Není potřeba opatření.

e) protipovodňová opatření. 

Objekt není v povodňovém pásmu a proto není potřeba jakýchkoli protipovodňových 

opatření. 

C.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Budou zřízeny nové přípojky technické infrastruktury. Těmi jsou vodovodní přípojka napojená 

na vodovodní řád, přípojku splaškové kanalizace, přípojku NTL dovedenou do skříně HUP a přípojku 

elektro NN napojenou z veřejného vedení NN do skříně RE. Veškeré veřejné sítě jsou umístěny pod 

komunikací v ulici Voříškova. Podrobněji řešeno ve výkresu situace. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Tyto parametry jsou řešeny v projektové dokumentaci 

SO - 05 - Vodovodní přípojka 

SO - 06 - Přípojka podzemního vedení NN 

SO - 07 - Plynovodní přípojka

SO - 08 - Přípojka splaškové kanalizace 
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C.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení, 

Na jížní straně parcely je přilehlá komunikace, ze které bude přístup na parkoviště SO-10. 

Parkoviště bude mít 15 stání a 2 pro imobilní. Kvůli nedostatečné dimenzi parkoviště bude 

revitalizováno nedaleké, skoro nevyužívané parkoviště ve vzdálenosti do 50m. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru, 

Nové napojení na komunikaci Voříškova vnikne kvůli zřízení parkoviště SO-10. 

c) doprava v klidu, 

Na jihovýchodní straně parcely je přilehlá komunikace, ze které bude přístup na parkoviště 

SO-02. Parkoviště bude mít 15 stání a 2 pro imobilní. Při nedostatečné dimenzi parkoviště je 

možné parkovat na dalším veřejném.

d) pěší a cyklistické stezky. 

Před vchodem do objektu bude realizována zpevněná plocha ze zámkové dlažby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy

Před vchodem do objektu a na venkovní terase bude realizována zpevněná plocha ze 

zámkové dlažby. Zámková dlažba bude kladena do kameniva postupných frakcí 4-8 mm, 8-16 

mm a 63 mm, kde všechny vrstvy budou zhutněny vibrační deskou. 

Okapový chodník je navržen kačírku frakce 16-32 mm, vymezeným zabetonovaným 

betonovým obrubníkem. Pod kačírek se položí netkaná geotextílie. 

Ostatní plochy budou zatravněny. 

b) použité vegeta ční prvky  

Volné plochy budou zatravněny a ve vhodných místech budou zasazeny listnaté stromy

v menším množství 

c) biotechnická opat ření

Žádné není v projektu navrženo 
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B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a 

půda, 

Při výstavbě se dodržováním pravidel a vyhlášek bude minimalizovat vliv na životní 

prostředí. Dešťová voda bude vsakována do vsakovací jámy, splašková voda bude odváděna 

do splaškové kanalizace. 

b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana

rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajin ě, 

V okolí nebo na stanovišti se nenacházejí žádní živočichové ani chráněné rostliny. 

c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000, 

Novostavba nemá žádný vliv na Natura 2000. 

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA, 

K návrhu novostavby se nevztahují žádné zvláštní podmínky. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p ředpis ů. 

K návrhu novostavby nejsou navrhovány žádné další opatření. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Spln ění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany 

obyvatelstva. 

V projektu není řešeno s výjimkou zprávy požární bezpečnosti. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění, 

Je zapotřebí zajistit staveništní přípojky elektrické energie. 

b) odvodn ění staveništ ě, 

Hladina podzemní vody více než 7 m pod základovou spárou, proto nedojde zaplavení 

spodní vodou. Dešťová voda bude odváděna do vsakovacích jímek. 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, 

Staveniště bude napojeno na přípojky vody a elektřiny. Pro rozvod elektřiny bude na 

staveništi elektrický rozvaděč. Pro staveniště bude sloužit komunikace v ulici Voříškova

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní 

dřevin, 

Okolí stavby není potřeba chránit. Pouze staveniště bude oploceno pletivem do výšky 

1,8 m, aby se zabránilo přístupu nepovolených osob. 

f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé), 

Staveniště se musí rozdělit na plochy, na kterých bude provedena deponie zeminy ze 

skrývek, sklady materiálů poté místo pro umístění kontejneru a mobilních WC.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 

likvidace, 

Odpady budou likvidovány v souladu s platnými předpisy, takže s ním bude nakládáno 

standartním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Předpokládané odpady, 

které vzniknou v průběhu stavby, budou zatříděny do kategorií dle vyhlášky 381/2001 Sb. Jsou

jimi: 

13 08 99 N  Odpady jinak blíže neurčené 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 04 Kovové obaly 
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15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 03 01 N  Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 04 11 Kabely 

17 05 04 Zemina a kamení 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

20 01 01 Papír a kartony  

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin, 

Pozemek budoucí novostavby se nachází ve svahu směrem k jihozápadu. Celý objekt 

je podsklepený. Nejprve se provede skrývka ornice o tloušťce 200 mm, 1 m okolo obrysu 

budovy a budoucích terénních úprav. Ornice se bude skladovat na severní části pozemku a 

později bude ještě použita. Základová jáma bude vykopaná úrovni -4,400. Pro základové patky

vnější v úrovni -5,100, pro základové patky vnitřní v úrovni -5,400.  Základové pasy jsou 

hloubeny do úrovně -4,900 široké jsou 850 mm Část vykopané zeminy se využije k zásypům a

terénním úpravám. Zásypy budou hutněny po 300 mm na 0,3 MPa. 

i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě, 

Část vykopané zeminy se využije k zásypům a terénním úpravám. Při likvidování 

odpadů se bude postupovat zákona 185/2001 Sb. A vyhlášky 383/2001 Sb. 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, 

posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 

podle jiných právních p ředpis ů^5), 

Po dobu výstavby je nutné řídit se zákonem 309/2006 Sb., nařízením vlády 591/2006 

Sb., 362/2005 Sb. a 378/2006 Sb. Oplocení pozemku bude při realizaci do výšky 1,8 m. 

Pracovníci budou vyškoleni o BOZP, musí požívat ochranné prostředky a dodržovat 

technologické postupy a předpisy. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb, 
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Žádné nejsou navrženy. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu,

opat ření proti ú činkům vn ějšího prost ředí při výstavb ě apod.), 

Po dobu výstavby je nutné řídit se zákonem 309/2006 Sb., nařízením vlády 591/2006 

Sb., 362/2005 Sb. a 378/2006 Sb. Oplocení pozemku bude při realizaci do výšky 1,8 m. 

Pracovníci budou vyškoleni o BOZP, musí požívat ochranné prostředky a dodržovat 

technologické postupy a předpisy.

n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 

Předpokládané zahájení výstavby: duben 2015 

Předpokládané ukončení výstavby: duben 2017 

V Brně 10.1.2016

Vypracoval Bc. Petr Krchňák ……………………………..
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Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objekt u 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) technická zpráva 

Novostavba wellness centra je volně stojící objekt o dvou nadzemním a jednom 

podzemním podlaží. Tato stavba je sloužící pro veřejnost. V objektu jsou 2 bazény. Větší je 

regenerační bazén s protiproudem o délce 8 m a relaxační, který je nerezový opatřený 

masážními tryskami. Wellness zóna dále disponuje parní lázní a finskou saunou a 

odpočinkovou zónou. Dále se v objektu nachází posilovna, fitness sál, solárium, masáže a 

kavárna. Objekt je navržen pro 250 návštěvníků denně a maximální kapacita je 100 lidí. Celý 

objekt je podsklepen a v suterénu se nachází zmíněná posilovna, prostory pro úpravu 

bazénové vody a dále prostory šaten pro zaměstnance se sociálními zařízeními, strojovna 

VZT, technická místnost, prádelna a ostatní zázemí. 

Objekt je rozdělen následovně. 

Při vstupu do objektu se nachází přístup do wellness. To je děleno na dvě části. 

Bazénovou a saunovou. V Bazénové časti se nachází regenerační bazén s protiproudem a 

whirlpool. U masážního bazénku se nachází místnost plavčíka. V saunové časti se nachází 

parní lázeň a finská sauna.

V suterénu se nachází šatny opět rozdělené na mužské a ženské ze kterých je přístup 

do čisté zóny, která vede přímo do prostoru posilovny. Zde se nachází pult s příručním 

skladem pro obsluhu s drobným občerstvením a nápoji. V posilovně se nachází dále místnost 

trenérů. Dále v suterénu je provozní část. Zde nalezneme technické zázemí jako strojovna 

VZT, technickou místnost, technologii bazénu, sklad chemikálií a prádelnu. Šatny a sociální 

zařízení zaměstnanců se nachází také v suterénu.

Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí mužské a ženské šatny včetně sociálního 

zařízení a sprch. A chodbou se lze dostat do fitness sálu pro lekce cvičení s instruktorem. Sál 

je opatřený nářaďovnou pro skladování cvičebních pomůcek, kanceláří instruktorů a vstupem 

na terasu. V další části druhého nadzemního podlaží se nachází masáže, solárium a prostory 

pro administrativu (kancelář ředitele, správce a kancelář účetní a přilehlým archívem).  
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Základní velikost objektu:

maximální délka a šířka 44,08 x 27,7 m

zastavěná plocha 998 m2

obestavěný prostor 12869,4 m3

Základní údaje wellness

počet návštěvníků -den 250

maximální počet 100

obytné místnosti 0

zastavěná plocha 998 m2

obestavěný prostor 12869,4 m3

Maximální výška atiky +13,040 m (od 0,000)

sklon střechy (plochá) 3%

Popis dispozice:

Při vstupu do objektu se nachází přístup do wellness. To je děleno na dvě části. 

Bazénovou a saunovou. V Bazénové časti se nachází regenerační bazén s protiproudem a 

whirlpool. U masážního bazénku se nachází místnost plavčíka. V saunové časti se nachází 

parní lázeň a finská sauna.

V suterénu se nachází šatny opět rozdělené na mužské a ženské ze kterých je přístup 

do čisté zóny, která vede přímo do prostoru posilovny. Zde se nachází pult s příručním 

skladem pro obsluhu s drobným občerstvením a nápoji. V posilovně se nachází dále místnost 

trenérů. Dále v suterénu je provozní část. Zde nalezneme technické zázemí jako strojovna 

VZT, technickou místnost, technologii bazénu, sklad chemikálií a prádelnu. Šatny a sociální 

zařízení zaměstnanců se nachází také v suterénu.

Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí mužské a ženské šatny včetně sociálního 

zařízení a sprch. A chodbou se lze dostat do fitness sálu pro lekce cvičení s instruktorem. Sál 

je opatřený nářaďovnou pro skladování cvičebních pomůcek, kanceláří instruktorů a vstupem 

na terasu. V další části druhého nadzemního podlaží se nachází masáže, solárium a prostory 

pro administrativu (kancelář ředitele, správce a kancelář účetní a přilehlým archívem).  

Popis konstruk čního systému:
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Obvodové i vnitřní nosné zdivo je navrženo tvárnic Porotherm 24 P+D tloušťky 240 

mm. Suterénní obvodové zdivo je z betonových tvárnic ztraceného bednění tloušťky 250 mm.  

Obvodové konstrukce v 1NP jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS s 

tepelnou izolací z EPS  tl. 180 mm a 300 mm v bazénové části. Obvodové konstrukce v 1S 

jsou zatepleny kontaktně tepelnou izolací z XPS tl. 100 mm.

Stropy jsou navrženy železobetonové monolitické o tloušťce desky 250 mm, desky v 

bazénech jsou tlusté 400 mm. Stropní konstrukce jsou podepřeny bodově nosnými sloupy a 

také stěnami popř. průvlaky z železobetonu. 

Střecha objektu je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Jako tepelná izolace je 

zvolena EPS S150 Stabil s vysokou pevností v tlaku ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 300 

mm. Hydroizolace je zvolena folie z měkčeného PVC. Střecha je stabilizovaná přitížením 

kačírkem frakce 18-32. 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy z tvárnic Porotherm 14 P+D zděné na 

cementovou maltu M10.

Vnitřní schodiště jsou navržena železobetonová z betonu C25/30, oceli B500B. 

Schodiště z 1NP do 1S je navrženo 2x zalomenou železobetonovou deskou podepřenou 

podestovým nosníkem z železobetonu.

b) Výkresová část

seznam výkresů:

D1.1.01 - PŮDORYS 1S 1:50 16 x A4

D1.1.02 - PŮDORYS 1NP 1:50 16 x A4

D1.1.03 - PŮDORYS 2NP 1:50 16 x A4

D1.1.04 - ŘEZ A-A' 1:50 16 x A4

D1.1.05 - ŘEZ B-B' 1:50 16 x A4

D1.1.06 - POHLED JIŽNÍ 1:100 4 x A4

D1.1.07 - POHLED VÝCHODNÍ 1:100 2 x A4

D1.1.08 - POHLED SEVERNÍ 1:100 4 x A4

D1.1.09 - POHLED ZÁPADNÍ 1:100 2 x A4

SKLADBY KONSTRUKCÍ          45 X A4
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Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objekt u 

D.1.2 Stavebn ě konstruk ční řešení 
a) technická zpráva 

Zemní práce 

Pozemek budoucí novostavby se nachází v mírném svahu směrem východu. Celý 

objekt je podsklepený. Nejprve se provede skrývka ornice o tloušťce 200 mm, 1 m okolo 

obrysu budovy a budoucích terénních úprav. Ornice se bude skladovat na severní části 

pozemku a později bude ještě použita. Základová jáma bude vykopaná ve dvou úrovních pro 

základové patky a to -5,4m a -5,1 a pro základové pasy -4,900 m o šířce 850 mm. Stěny 

výkopových jam budou ve spádu 1:0,5. Část vykopané zeminy se využije k zásypům a 

terénním úpravám. Zásypy budou hutněny po 300 mm na 0,3 MPa. 

Základy 

Objekt je založen na základových patkách tloušťky 1000 mm a 700 mm. Obvodové a 

vnitřní nosné stěny jsou založeny na základových pasech z prostého betonu. Dno výkopové 

jámy bude vyrovnáno do požadované roviny, Pro základové patky se zhotoví podkladní beton. 

Následně se provede bednění, armování a betonáže. Po vyzrání a odbednění se provede 

deska. Na tu se provede hydroizolace. Provede se penetrační nátěr a na ten se následně 

nataví SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny ve dvou vrstvách.  

Železobetonové sloupy budou navazovat na výztuž z patek. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové i vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 24 P+D. Obvodové 

konstrukce v 1NP jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS 3 s tepelnou 

izolací z EPS tl. 180mm a v bazénové části a 300mm. Obvodové konstrukce v 1S jsou 

zatepleny kontaktně tepelnou izolací z XPS tl. 100mm kvůli vytápěným místnostem, 

soklovému zateplení a napojení anglických dvorků. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropy jsou navrženy rovněž železobetonové monolitické z betonu C25/30, oceli 

B500B, o tloušťce desky 250 mm, desky v bazénech jsou tlusté 300 mm. Stropní konstrukce 
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jsou podepřeny bodově nosnými sloupy a také stěnami popř. průvlaky z železobetonu. 

Schodišt ě a rampy 

Vnitřní schodiště jsou navržena železobetonová z betonu C25/30, oceli B500B. 

Schodiště z  je navrženo 2x zalomenou železobetonovou deskou podepřenou podestovým 

nosníkem z železobetonu.

Střecha 

Střecha je navržena jako plochá. Objekt by měl takto zapadat vhodně do okolní 

zástavby. Nosnou funkci střechy zabezpečuje železobetonová deska tloušťky 250 mm. C25/30

B500B. Spád střechy je 3% a usní do vnitřních vtoků DN 125. Spádová vrstva je provedena 

pomocí spádových klínu z EPS. Tepelná izolace je provedena z EPS 150 (vyšší odolnost v 

tlaku) o tloušťce 300 mm. Hydroizolační vrstvu tvoří měkčená PVC folie a ukončením pod 

oplechováním atiky.

Ze střechy je dešťová voda odvedena do podzemní nádrže a z ní do štěrkové stavební 

jámy, kde je vsakována. 

Komín 

Ze stacionárních kotlů v kotelně je zajištěn odvod spalin pomocí dvou komínů Schiedel 

Absolut Ø 180 mm s dolním dvířkovým dílem. Komín je opatřen komínovou stříškou a je 

vyveden do výšky +13,260(od podlahy 1NP). 

Příčky 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy z tvárnic Porotherm 14 P+D zděné na 

cementovou maltu M10. 

Hydroizolace 

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů 

typu S. Jsou nataveny na podklad, který je opatřen penetračním nátěrem. 

Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří měkčená PVC folie a ukončením pod oplechováním atiky.

V podlaze jsou navrženy hydroizolační vrstvy pomocí hydroizolační stěrky natažené na 

betonové mazanině. 

b) výkresová část 
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Seznam výkresů: 

D.1.2.01 Půdorys základů 1:50 16 x A4 

D.1.2.02 Výkres tvaru stropu nad 2NP 1:50 16 x A4 

D.1.2.03 Půdorys ploché jednoplášťové střechy 1:50 16 x A4  

D.1.2.04 Detail D1 1:5 4 x A4 

D.1.2.05 Detail D2 1:5 4 x A4 

D.1.2.06 Detail D3 1:5 8 x A4 

D.1.2.07 Detail D4 1:5 8 x A4 

D.1.2.08 Detail D5 1:5 4 x A4

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

a) technická zpráva 

viz. Zpráva požární bezpečnosti 

D.1.3 Technika prost ředí staveb 

a) technická zpráva 

viz. Protokol fyziky
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3. Závěr
Výsledkem diplomové práce je vypracování samostatné projektové dokumentace 

pro provádění stavby wellness centra. Postup byl následovný. Nejdříve byl proveden návrh
dispozice. Následně jsem zvolil konstrukční systém spolu s volbou stavebních materiálů a 
výškové uspořádání stavby.  Následně byl objekt umístěn na vybraný pozemek.

Cílem práce bylo vytvořit další místo pro rekreaci a sport  pro veřejnost.

Diplomová práce je vypracovaná v souladu se zadáním diplomové práce zadané 

vedoucím.
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4. Seznam použitých zdroj ů

Normy a vyhlášky:

- Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

- Vyhl. 499/2006 Sb. o technických požadavcích na stavbu

- Vyhl. 268/2009 Sb. o dokumentaci staveb

- ČSN 73 0802:2009, Z1:2013 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810:2010 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0873:2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0831:2011 – Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory

- Vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. - Vyhl. č. 23/2008Sb

- ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov

Webové stránky: 

- www.tzb-info.cz

- www.fatrafol.cz

- www.wienerberger.cz

- www.Isover.cz/

- www.baumit.cz

- www.heroal.de

- www.cemix.cz/

 - www.google.cz

- www.bachl.cz

Seznam použitých zna ček a symbol ů

Seznam použitých zkratek a symbolů:
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 PÚ - požární úsek PBŘ – požárně bezpečnostní řešení 

ŽB – železobeton 

Tl. – tloušťka 

TI – tepelná izolace 

EPS- expandovaný polystyren 

XPS - extrudovaný polystyren 

VZT – vzduchotechnika

HUP – hlavní uzávěr plynu

HUV – hlavní uzávěr vody

Seznam p říloh:

Složka č. 1

a) textová část

Orientační výpočet založení 3 x A4

b) Výkresová část

01 Půdorys 1S 1:100 4 x A4

02 Půdorys 1NP 1:100 4 x A4

03 Půdorys 2NP 1:100 4 x A4

04 Řez A-A' 1:100 4 x A4

05 Řez B-B' 1:100 2 x A4

06 Pohled S, J 1:100 4 x A4

07 Pohled V, Z 1:100 4 x A4

C.2 Celkový situační výkres 1:250 4 x A4

08 Katastrální mapa 1:4500 1 x A4
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Složka č. 2

a) Výkresová část

C.1 Situační výkres širších vztahů 1:4500 2 x A4

C.2 Celkový situační výkres 1:250 4 x A4

C.3 Koordinační situační výkres 1:250 4 x A4

Složka č. 3

a) textová část

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

D – Technická zpráva Architektonicko stavební řešení

b) výkresová část

D.1.1.01 Půdorys  1S 1:50 16 x A4

D.1.1.02 Půdorys  1NP 1:50 16 x A4

D.1.1.03 Půdorys  2NP 1:50 16 x A4

D.1.1.04 Řez A-A' 1:50 16 x A4

D.1.1.05 Řez B-B' 1:50 16 x A4

D.1.1.06 Jižní pohled 1:100 4 x A4

D.1.1.07 Východní pohled 1:100 2 x A4

D.1.1.08 Severní pohled 1:100 4 x A4

D.1.1.09 Západní pohled 1:100 2 x A4

Skladby konstrukcí 45 x A4

Složka č. 4

a) textová část

D – Technická zpráva stavebně konstrukčního řešení
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b) výkresová část

D.1.2.01 Půdorys základů 1:50 16 x A4

D.1.2.02 výkres tvaru stropu nad 2NP 1:50 16 x A4

D.1.2.03 Půdorys ploché jednoplášťové střechy 1:50 16 x A4

D.1.2.04 Detail 1 1:5 4 x A4

D.1.2.05 Detail 2 1:5 4 x A4

D.1.2.06 Detail 3 1:5 8 x A4

D.1.2.07 Detail 4 1:5 8 x A4

D.1.2.05 Detail 5 1:5 4 x A4

Složka č. 5

a) textová část

Požárně bezpečnostní řešení

b)výkresová část

D1.3.01 Půdorys 1S 1:50 4 x A4

D1.3.02 Půdorys 1NP 1:50 4 x A4

D1.3.03 Půdorys 2NP 1:50 4 x A4

D1.3.04 Celkový situační výkres 1:50 4 x A4

Složka č. 6

a) Textová část

Protokol stavební fyziky

b) Přílohy

Příloha A výstup z programu teplo

Příloha B výstup z programu  simulace
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Příloha C výstup z programu stabilita

Příloha D výstup z programu area

Příloha E výstup z programu ztráty

Příloha F energetický štítek budovy

Příloha G výstup z programu  WDLS
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